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Karup Orienteringsklubs dataansvar 

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, 

hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte 

formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er rele-

vante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke 

længere er nødvendige.  

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige 

Karup Orienteringsklub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i over-

ensstemmelse med lovgivningen. 

Kontaktoplysninger: 

Kontaktperson:  Kasserer Kai Hesselberg 

Adresse:   Skovvej 50, 7470 Karup 

CVR:   31 96 12 03 

Telefonnr.:   30 23 32 78 

Mail:   kasserer@karupok.dk 

Website:   www.karupok.dk 

 

Behandling af personoplysninger 

Vi behandler følgende personoplysninger: 

1) Medlemsoplysninger:  

• Registrerings- og kontaktoplysninger omfatter navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, 
telefonnummer, fødselsdato og e-mailadresse. 

 
2) Oplysninger om frivillige ledere:  

• Ud over medlemsoplysninger behandles oplysning om tillidsposter i klubben, portræt-
billede og bankkontonummer. 

• Personoplysninger, der er følsomme og tillagt en højere grad af beskyttelse, omfatter 
CPR-nummer, kopi af personligt ID og oplysninger om strafbare forhold ved indhent-
ning af børneattest. 

 

Her indsamler vi oplysninger fra 

Normalt får vi oplysningerne fra dig. Indhentning af børneattest sker fra Rigspolitiet. 

 

Orienteringsklubbens formål med behandling af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger med følgende formål:  
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1) Medlemsoplysninger:  

• Klubbens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning. 

• Som led i klubbens sports- og sociale aktiviteter. 

• Opfyldelse af lovkrav, herunder ansøgning om tilskud jf. folkeoplysningsloven. 
 

2) Oplysninger på frivillige ledere:  

• Håndtering af ledernes hverv og pligter i klubben. 

• Opfyldelse af lovkrav i relation til SKAT og pengeinstitut. 

• Udbetaling af godtgørelser, refusioner og lignende. 

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser 

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger i klubbens interesse vil denne behandling ude-

lukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:  

• Udøvelse af sportsaktivitet, herunder udfærdigelse af tilmeldingslister, startlister, resultatli-

ster m.v.  

• Opkrævning og betaling af kontingent m.v.  

• Brug af situationsbilleder taget i klubben, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i klub-

ben eller ved et arrangement. 

• Videregivelse af dine almindelige personoplysninger i relevant og nødvendigt omfang i for-

bindelse med sportsaktivitet til Dansk Orienteringsforbund (DOF) samt andre involverede 

idrætsklubber og -organisationer. 

• Videregivelse af dine almindelige personoplysninger i relevant og nødvendigt omfang til Vi-
borg Kommune i forbindelse med tilskudsansøgning. 

• Videregivelse af almindelige oplysninger om frivillige ledere til idrætsorganisationer, som 
klubben er medlem af, for at ledere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud 

fra disse idrætsorganisationer. 

• Videregivelse af klubbestyrelsens følsomme personoplysninger i relevant og nødvendigt om-

fang til SKAT og pengeinstitut med baggrund i lovkrav til klubbens registrering og virke. 

• Opbevaring af dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse 

af klubben af praktiske og administrative hensyn. 

• Bevaring af oplysninger med historisk værdi i klubprotokol og til statistik og lignende. 

 

Samtykke 

Vi indhenter kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle eller videregive 

dine følsomme personoplysninger.  

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække 

det tilbage ved at give os besked om det.  

 

Videregivelse af dine personoplysninger 

Vi videregiver kun dine personoplysninger i klubbens interesse jf. ovenstående og i relevant og nød-

vendigt omfang.  

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.   
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Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine person-

oplysninger som medlem af klubben eller som frivillig leder: 

1) Medlemmer: 

Vi vil af praktiske og administrative hensyn opbevare dine almindelige medlemsoplysninger i 
1 år efter kalenderåret for din udmeldelse af klubben. 

2) Frivillige ledere:  

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i op til 1 år efter 
dit virke er ophørt. 

Vi opbevarer dog nogle få oplysninger på såvel medlemmer som ledere i klubprotokol og til statistik 

og lignende, så længe de har historisk værdi. 

 

Datasikkerhed 

Som dataansvarlig håndterer orienteringsklubben dine personoplysninger med en passende sikker-

hed. Dine personoplysninger opbevares kun i IT-systemer autoriseret til formålet, så som Conven-

tus, O-Service, og klub-PC, som alle er sikret med sikkert password og opdateret firewall. Kun klub-

bens bestyrelse og udpegede databehandlere har adgang til dine personoplysninger.  

 

Databehandlere i Karup Orienteringsklub 

I orienteringsklubben er følgende personer udpeget til databehandler: 

• Kasseren, i relation til medlemsregister, kontingentopkrævning, tilskudsansøgning, rapporte-

ring af statistik mv. 

• Sekretæren, i relation til klubprotokol, nyhedsbreve og information til medlemmerne generelt. 

• Løbstilmelderen, i relation til medlemsregistrering og løbstilmelding i O-service. 

• Webmasteren, i relation til klubbens hjemmeside. 

 

Dine rettigheder 

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplys-

ninger om dig: 

• Retten til indsigt i egne personoplysninger. 

• Retten til korrektion af forkerte oplysninger. 

• Retten til indsigelse mod behandling af dine persondata. 

• Retten til sletning.  

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til vores kontaktperson. 

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. 
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Karup Orienteringsklubs oplysningspligt 

Til dig som nyt medlem skal vi af egen drift oplyse om denne privatlivspolitik enten ved henvisning 

til klubbens hjemmeside eller ved udlevering/tilsendelse af teksten.  

 

Revidering af privatlivspolitikken  

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik. Ved ændringer ændres 

datoen øverst i privatlivspolitikken. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig 

på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

 


